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VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
1.1. Název veřejné zakázky:
1.2. Identifikační údaje o zadavateli
Název:
Sídlo:
IČ:
1.3. Veřejná zakázka podle předmětu:
1.4. Druh zadávacího řízení:

„Rámcová dohoda na dodávky kancelářské
výpočetní techniky 2“
Ostravská univerzita
Dvořákova 7, 701 03 Ostrava
61988987
Veřejná zakázka na dodávky
Veřejná zakázka malého rozsahu

Na základě žádosti účastníka výběrového řízení na veřejnou zakázku poskytuje zadavatel vysvětlení
zadávací dokumentace v souladu s čl. 14.3. Výzvy k podání nabídek a zadávací dokumentace.
Dotaz:
V bodu VII odst. 8 jsou vyjmenována práva kupujícího z vadného plnění, která jsou podle
Občanského zákoníku (OZ) právem kupujícího při porušení smlouvy podstatným způsobem. Nad
rámec možností uvedených v OZ požaduje zadavatel možnost kombinace uvedených práv, tedy
např. odstranění vady (opravou, výměnou) a současně slevu z kupní ceny či dokonce opravu a
odstoupení od smlouvy. Požadavek na možnost kombinace ve smlouvě uvedených práv je nad
rámec zákona a v praxi naprosto ojedinělý.
Dotaz: Může zadavatel od požadavku na kombinaci práv ustoupit a odpovídající část textu („příp.
zvolit a uplatnit kombinaci těchto práv“) vypustit?
Odpověď:
Zadavatel od požadavku na kombinaci práv nemůže ustoupit, text zůstává v původní podobě.
Ujednání předmětného ustanovení míří především na situaci kombinace dodání chybějícího zboží a
uplatnění přiměřené slevy z kupní ceny. V případě vypuštění by smluvní strany přišly o možnost
řešení kombinací a příkladně ve výjimečné situaci, kdy pouze některé položky, které jsou předmětem
kupní smlouvy, by nebylo možné jako chybějící zboží dodat, přestože by to byl primární požadavek
zadavatele, by neměly možnost bezkonfliktního řešení situace.
V případě, kdy není ze strany dodavatele možné - dodání nového zboží bez vady / dodání
chybějícího zboží / oprava zboží v plném rozsahu, pak se sekundárně využívá možnost přiměřené
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slevy právě v takovém rozsahu, ve kterém nebylo možné výskyt vady vyřešit jiným způsobem
v plném rozsahu. Pro tento charakter použití je užíváno označení „přiměřená“ sleva.
Uváděná situace, kdy by byla vada odstraněna v plném rozsahu a současně uplatněna sleva, tak
nemůže nastat. Požadavek na opravu vadného zboží v kombinaci s odstoupením od smlouvy je
zcela zjevně neúčelný a tedy také neaplikovatelný. (Z charakteru právních důsledků jednání je
zřejmé, že odstoupení od smlouvy nebude kombinováno z dalším z práv.)
Tímto vysvětlením zadávací dokumentace nebyla provedena změna zadávacích podmínek.
V Ostravě dne
podepsal
Bc. Sára Digitálně
Bc. Sára Konečná
2022.09.27
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Bc. Sára Konečná
referent pro zadávání veřejných zakázek

